KOMFORT MINDENES

Oldalfali készülék, 10 kW

Főbb
Modern kialakítás
Kényelmi funkciók a Home területről
Preset, Quiet, Hi Power, Comfort Sleep
Infravörös távirányító mellékelve

Oldalfali készülék RAV egyhelyiséges rendszerekhez Digital, Super Digital és BIG Digital Inverter kültéri egységekkel
kombinálva R32 hűtőközeghez. Visszafogott kialakításukkal ezek az oldalfali készülékek jól illeszkednek irodákba, üzletekbe,
szállodákba, műszaki helyiségekbe, éttermekbe stb.

Teljesítmény
24 órás tartós üzemeltetésre alkalmas
Magas energiahatékonyság
Nagy teljesítményű hőcserélő
Az öntisztító funkció az üzem végén megszárítja a hőcserélőt
Zajszegény 5 fokozatú ventilátor
Auto Diagnose rendszer

Rugalmasság
Nagy légvezető lamella
Optimális levegőelosztás nagy helyiségekben is
Egyszerűen kivehető, mosható porszűrő
„Easy Cleaning” építési mód

Kényelmes kezelés
Infravörös távirányító mellékelve
24 órás időzítő
Automata üzemmód
Hi Power
Quiet
Preset
Comfort Sleep
Opcionális Wi-Fi vezérlés okostelefonon, táblagépen vagy
számítógépen keresztül

Részletes műszaki adatok
Minden vezetékes távirányítóval kombinálható
TCC Link interfész beépítve
TCC Linken keresztül VRF-vezérlőrendszerhez kapcsolható
Beállítható automatikus újraindítás áramkimaradás után
Opcionális redundancia modul kapható
A hűtőközeg-vezeték 3 oldalról csatlakoztatható

Oldalfali készülék, 10 kW
Műszaki adatok
Hűtőteljesítmény
Hűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)
EER hatásfok

RAV-GM1101KRTP-E
kW

10,00

kW

3,10 - 12,00

W/W

3,61

SEER hatásfok

7,20

Energiaosztály

A++

Fűtőteljesítmény

kW

11,20

Fűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)

kW

2,60 - 13,00

W/W

3,58

COP hatásfok
SCOP hatásfok

4,41

Energiaosztály

A+

Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)

dB(A)

41/45/49

Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)

dB(A)

41/45/49

Hangteljesítményszint

dB(A)

56/60/64

Hangteljesítményszint

dB(A)

56/60/64

Légszállítás

m³/h

1180/1350/1610

Szívóoldali vezeték-Ø

mm (coll)

15,9 (5/8)

Folyadékoldali vezeték-Ø

mm (coll)

9,5 (3/8)

Kommunikációs vezeték

H07RN-F 4G1,5

Hűtőközeg

R32

Méretek (Ma x Sz x Mé)
Súly
Hűtés

mm

348 x 1200 x 280

kg

19

Fűtés

A termékhez tartozó mérési körüményeket a https://www.toshiba-aircondition.com/hu/meresi-koeruelmenyek.html oldalon találja meg

- Oldalfali készülék, 10 kW

In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product
functions for your model here:In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of
the special TOSHIBA product functions for your model here:
A++ energiaosztály: A++ energiaosztály nagyon alacsony
áramfelhasználást garantál!

R32: Felhasznált hűtőközeg: R32.

Porszűrő: Mosható szűrő a durva szennyeződések ellen.

Öntisztító funkció: A kondenzvíz aktív használatával tisztít.

Automata üzemmód: Automatikus választás a hűtés és fűtés
között.

HI POWER: Különösen erős levegőáram a kívánt hőmérséklet
gyors eléréséhez.

Auto Diagnose: A berendezés hibátlan működésének
ellenőrzése.

Quiet Mode (Suttogó üzemmód): Suttogó üzemmód a beltéri
egységhez.

Comfort Sleep: A hőmérséklet fokozatos, max. 2 °C-os
emelése reggelig.

Preset Mode: Egyéni beállítások aktiválása egyetlen
gombnyomással.

Időzítési lehetőség: A be- és kikapcsolás egyedi
beprogramozása.

Automatikus újraindítás: Áramkimaradás után.

